
Sectorbericht 

  
Bericht aan de sector: bedieningstijden sluizen en bruggen in Gent  
  
Beste 
  
Hierbij willen we je informeren over de bedieningstijden van de sluizen en bruggen in Gent naar aanleiding van 
de start van het nieuwe pleziervaartseizoen. De Scaldissluis kan momenteel niet bediend worden wegens een 
technisch defect. Van zodra de sluis in werking is, wordt deze bediend volgens onderstaand bedieningsschema. 
  
Daarnaast zullen er een aantal werken plaatsvinden aan verschillende bouwwerken zodat deze in de toekomst 
vanop afstand kunnen bediend worden. We zullen tijdig communiceren over de mogelijke hinder per 
bouwwerk. 
  
We willen je alvast bedanken voor jouw begrip en geduld. 
  
Wanneer wordt welk bouwwerk bediend? 
De sluizen en bruggen in de Gentse binnenstad zullen niet langer op afroep bediend worden, zoals de 
voorgaande jaren. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met een bedieningsschema met vaste tijdstippen. De 
Scaldissluis is opgenomen in dit schema, maar wegens een technisch defect van de sluis kan deze nog niet 
bediend worden. Van zodra de sluis in werking is, zullen we dit communiceren.  
  
Je bent nog steeds verplicht om je komst te melden aan de binnenvaartbegeleiders en dit 2 uur op voorhand. 
Op die manier kunnen de schuttingen gebundeld worden en kan de bediening van de verschillende 
bouwwerken op elkaar afgestemd worden. Zo werken we allemaal samen aan een vlotte bediening. Je kan de 
binnenvaartbegeleiders bereiken via het nummer +32477581804. 
  
Het bedieningsschema is als volgt: 
  

  Maandag t.e.m. zaterdag 

Lousbergbrug  

& 

Brusselsepoortsluis 

7:00 - 08:00 11:00 - 12:00 15:00 - 16:00 18:30 

Scaldissluis 9:00 13:00 17:00   

St-Jorissluis 10:00 14:00 18:00   
     

  Zon- en feestdagen   

Lousbergbrug  

& 

Brusselsepoortsluis 

10:00 - 11:00 14:00 - 15:00 17:30   

Scaldissluis 12:00 16:00     

St-Jorissluis 13:00 17:00     

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



Werken aan de Scaldissluis 
De Scaldissluis werd in november vorig jaar tijdelijk in dienst genomen voor de (her)opening van de Reep. De 
sluis werkte echter niet naar behoren en er zijn enkele technische defecten vastgesteld aan de sluis. 
Momenteel onderzoeken we hoe de defecten zijn ontstaan en op welke manier ze best aangepakt worden 
zodat we dergelijke problemen in de toekomst kunnen vermijden. 
  
De Scaldissluis is dus voorlopig buiten dienst en kan niet gebruikt worden. Van zodra de sluis opnieuw in dienst 
is, zal de Scaldissluis eveneens op vaste tijdstippen bediend worden en niet op afroep. 
  
  
Werken in het kader van afstandsbediening 
De infrastructuur op onze Gentse waterwegen wordt ter plaatse bediend. In de loop van de komende maanden 
passen we deze infrastructuur aan zodat ze elektrisch bediend kunnen worden en in een latere fase vanuit één 
centraal punt zullen worden aangestuurd. 
  
Om de infrastructuur aan te passen, zullen enkele bouwwerken gestremd worden. We zullen tijdig 
communiceren over de te verwachten hinder per bouwwerk. 
  
Meer informatie? 
Heb je vragen over dit bericht? Dan kan je die versturen via het vragenformulier op onze VisuRIS-website. 

 

https://www.visuris.be/Contact

